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Instrukcja obsługi 

ODKURZACZ RĘCZNY 
R-1111 Wet & Dry 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy 
korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy 
zachować. 
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ 

• Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad 
podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani 
importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z 
nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z 
urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji. 

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić 
się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w 
gniazdku. 

• Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka. 
PRZESTROGA 

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz 
osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub 
osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały 
pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją 
potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez 
użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie 
znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy 
przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat. 

• Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. 
• Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone. 
• Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, 

zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania. 
• Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy 

wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego. 
• Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, 

uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać 
urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym 
pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać 
żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. 
Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko 
autoryzowane centrum serwisowe. 
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• Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód 
zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka. 

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do 
użytku na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. 

• Nie używaj urządzenia bez pojemnika na kurz i prawidłowo zainstalowanego 
filtra. Nie wolno nigdy używać urządzenia z uszkodzonym filtrem. 

• Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie przez co najmniej 8 godzin. 
• Nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. 
• Nie wolno używać w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych. 
• Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. 
• Nie dotykaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami. 
• Nigdy owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. 
• Nie zasłaniaj otworów wlotowych i wylotowych powietrza i nie umieszczaj w 

nich żadnych przedmiotów. Zapewnij, aby otwory były drożne. 
• Jeżeli otwór ssący, dysza podłogowa lub rura teleskopowa są zablokowane 

przez przedmioty, natychmiast wyłącz urządzenie i wsuń przedmiot blokujący. 
• Trzymaj luźne ubranie i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych 

części urządzenia. 
• Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie przed instalacją, demontażem lub 

wymianą akcesoriów. 
• Nie wolno zbierać odkurzaczem substancji łatwopalnych, lotnych lub trujących 

(np. benzyny, kwasów itp.). 
• Nie odkurzaj gorącego popiołu, potłuczonego szkła ani ostrych przedmiotów. 
• Nie wolno zbierać odkurzaczem igieł, pinezek ani sznurków. 
• Z płynów można odkurzać tylko zimną wodę. Nigdy nie przekraczaj linii 

maksymalnej podczas odkurzania płynów. 
• Podczas odkurzania wody zawsze trzymaj urządzenie w pozycji pionowej, z 

otworem ssądym skierowanym w dół. Unikaj przedostania się wody do silnika. 
• Nie wolno zanurzać urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w 

innych cieczach. 
• Do ładowania używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza. 
• Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami. 
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OPIS URZĄDZENIA 

1. Dysza szczelinowa 
2. Dysza do odkurz. wody 
3. Pojemnik na kurz 
4. Filtr 
5. Przycisk do zwolnienia 

pojemnika na kurz 
6. Przycisk włącz/wyłącz 
7. Wskaźnik sygnalizacyjny 
8. Uchwyt 
9. Zasilacz sieciowy 

 
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA 
ŁADOWANIE 

• Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie przez co najmniej 3,-4 godziny. 
• Aby naładować, podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka urządzenia. Przed 

podłączeniem zasilacza sieciowego upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. 
• Wskaźnik sygn. miga podczas ładowania. Gdy urządzenie jest w pełni 

naładowane, wskaźnik świeci na zielono. 
• Zawsze ładuj urządzenie przez co najmniej 2 godziny. Pełne naładowanie 

baterii zajmuje około 5-6 godzin. 
• Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, pozwól urządzeniu na pełne 

ładowanie przez 5-6 godzin. 
• Nie pozostawiaj urządzenia rozładowanego przez długi czas, aby uniknąć 

uszkodzenia baterii. 
 
ODKURZANIE NA SUCHO 

• Podłącz dyszę szczelinową do urządzenia (możliwe jest odkurzanie 
bezpośrednio bez dyszy). 

• Włącz urządzenie, przesuwając przycisk włączania/wyłączania do pozycji 
włączenia. 

• Podczas odkurzania zawsze trzymaj odkurzacz otworem ssącym skierowanym 
w dół. 
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• Aby wyłączyć, przesuń przycisk włączania/wyłączania z powrotem do pozycji 
wyłączonej. 

 
ODKURZANIE MOKRYCH ZANIECZYSZCZEŃ/WODY  

• Urządzenie może być również używane do odkurzania mokrych zabrudzeń 
(można odkurzać tylko zimną wodę). 

• Podłącz dyszę do odkurzania wody do urządzenia. 
Ostrzeżenie: Podczas odkurzania konieczne jest trzymanie urządzenia w pozycji 
pionowej z otworem ssącym skierowanym zawsze w dół, aby woda nie była 
zasysana przez filtr do silnika, a tym samym urządzenie nie uległo uszkodzeniu.  
• Podczas odkurzania wody nigdy nie przekraczaj maksymalnej linii na 

pojemniku na kurz. 
• Opróżnij i wyczyść pojemnik natychmiast po użyciu. Wszystkie części 

urządzenia muszą być całkowicie suche przed dalszym użyciem. 
Ostrzeżenie: Podczas wylewania wody z pojemnika, trzymaj urządzenie z otworem 
ssącym nadal skierowanym w dół, aby zapobiec przedostaniu się wody do silnika i 
uszkodzeniu urządzenia. 

 
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

• Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci 
el. 

• Przetrzyj urządzenie suchą szmatką. 
• Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących. 
• Nie wolno zanurzać urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w 

innych cieczach. 
• Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w 

oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. 
Opróżnianie pojemnika na kurz i czyszczenie filtra 
• Pojemnik na kurz i filtr należy czyścić po każdym użyciu. 
• Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz i wyjmij pojemnik na kurz. 
• Wyjmij filtr przeciwpyłowy i opróżnij pojemnik. 
• Umyj pojemnik na kurz i filtr w letniej wodzie i pozostaw do całkowitego 

wyschnięcia. Wszystkie części muszą być całkowicie suche przed dalszym 
użyciem. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym filtrem lub bez filtra. 
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• Jeżeli filtr zostanie zatkany, należy go wymienić na nowy. 
 
 
 
TABELA USTEREK I ICH USUWANIA 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 
Urządzanie działa 
wolno/nie włącza się 

Rozładowana bateria Naładuj baterię 

Słaba moc ssania Pełny pojemnik na kurz Opróżnij pojemnik na kurz 
Zatkany filtr Wyczyść filtr 
Zatkany otwór ssący Usuń blokujący przedmiot 

Z urządzenia wydostaje 
się kurz 

Nieprawidłowo 
umieszczony pojemnik na 
kurz lub filtr 

Umieść filtr i pojemnik 
prawidłowo w urządzeniu. 

Wskaźnik sygnalizacyjny 
po podłączeniu do źródła 
zasilania nie świeci 

Nieprawidłowo 
podłączona wtyczka lub 
złącze zasilacza 

Podłącz zasilacz 
prawidłowo do gniazdka i 
podłącz złącze do 
urządzenia 

Niezwykły zapach Pierwsze użycie 
urządzenia 

Zjawisko normalne 

 



Odkurzacz ręczny R-1111 Wet & Dry PL 

 

 
7 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Zakres napięcia znamionowego DC 7,4 V 
Znamionowy pobór mocy  45 W 
Bateria Li-ion 2000 mAh 

 
Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone. 
 
INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH 
OPAKOWAŃ 
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez 
gminę do utylizacji odpadów. 
 
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej 
oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można 
łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, 
odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych 
punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub 
innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu 
dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa 
utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych 
i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego 
zagospodarowania odpadów. 

 
Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które 
go dotyczą. 


